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КУЛЬТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗДОРОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 
За останні два десятиліття склалася тривожна ситуація в системі фі-

зичного виховання населення України, яка не відповідає сучасним вимогам 
і стандартам фізичної підготовленості людини. Значно погіршилися здо-
ров’я і фізична підготовленість дошкільників, учнівської та студентської 
молоді. Збереження здоров’я молодого покоління в складних економічних 
та екологічних умовах є непростою соціальною проблемою і одним з пріо-
ритетних завдань середньої та вищої шкіл. 

Основними причинами кризи стали: знецінення соціального прести-
жу здоров’я і фізичної культури; високий рівень наркотизації та алкоголі-
зації серед молоді; відсутність престижу здорового способу життя; безду-
ховність; платні послуги в багатьох спортивних секціях; залишковий 
принцип фінансування; відставання від сучасних вимог усіх ланок підгото-
вки та перепідготовки фізкультурних кадрів; недооцінка в навчальних за-
кладах соціальної, оздоровчої та виховної ролі фізичної культури й спорту; 
орієнтація на злочинний спосіб здобування грошей; поширення насильства 
і визнання його як універсального способу взаємодії з оточуючими, фор-
мування культу насильства; сексуальна розбещеність [6]. 

Усі ці соціальні умови негативно відбиваються на вихованні дітей, 
підлітків і молоді, формуванні в них патріотичних почуттів, фізичного та 
духовного здоров’я. 

Метою статті є аналіз ситуації, що склалася у галузі фізичної культу-
ри, підготовки фахівців та їхнього впливу на здоров’я учня та студента; 
пошук шляхів покращення даної ситуації. 

Теоретичний аналіз спеціальної літератури та особиста практика по-
казали, що потреба і ціннісне ставлення до занять фізичною культурою і 
спортом формується за допомогою спеціальних знань, мотивацій, переко-
нань, задоволення та інформаційного впливу (В.А. Пономарчук, 
В.А. Вінник, Б.Д. Кулагін, 1986; К.К. Кардяліс, 1990; В.В. Приходько, 
1991; Л.І. Лубишева, 1992). Причинами ж байдужості до фізичної культури 
є низький рівень організаційної й освітньої роботи з виховання почуття її 
життєвої необхідності, недостатності надання теоретичних знань, а відтак і 
фізкультурної освіченості учнівської та студентської молоді, погана мате-
ріально-технічна база, недостатня підтримка державних програм щодо збе-
реження та зміцнення здоров’я тощо. Якщо в дітей під час навчання в 
школі не формується зацікавленість заняттями фізичною культурою і спо-
ртом, то потреба в них, малоймовірно, що з’явиться і в студентському віці. 
Тому багато чого залежить від професійності викладання фізичної культу-
ри у школі та фізичного виховання у ВНЗ. 
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Формування та розвиток національної системи фізичного виховання 
учнівської та студентської молоді потребує нового змісту та пошуку ефек-
тивних форм, засобів і методів підготовки та підвищення кваліфікації вчи-
телів і викладачів. В її основу повинні бути покладені принципи гуманізму 
та демократизму, що забезпечить можливість переходу учителя фізичної 
культури на суб’єкт-суб’єктні засади спілкування з учнями з метою вироб-
лення свідомого ставлення останніх як до власного здоров’я зокрема, так і 
предмету «Фізична культура» в цілому. 

Все це висуває неабиякі вимоги до підготовки і самого учителя. Го-
товність учителя фізичної культури діяти відповідно до сучасних вимог з 
дотриманням правил і норм педагогічної етики свідчить про ступінь сфор-
мованості у нього професійних поглядів і переконань. До того ж специфіка 
діяльності вчителя фізичної культури в сучасних умовах вимагає від нього 
компетентного мислення та ефективних дій. Отже, провідною інтеграль-
ною професійною якістю вчителя фізкультури є вміння професійно педа-
гогічно мислити, що визначається умінням ефективно вирішувати завдання 
різного рівня складності. 

Професійно-педагогічне мислення розглядається науковцями як зда-
тність творчо використовувати набуті знання та вміння під час вирішення 
завдань і ситуацій з професійним змістом. Професійно-педагогічне мис-
лення вчителя фізичної культури має складну структуру, адже в ньому від-
биваються соціальна зрілість, етичні норми, психолого-педагогічні та спе-
ціальні знання вчителя, валеологічна грамотність – знання та вміння у сфе-
рі збереження здоров’я і організації здорового способу життя, його профе-
сійно-особистісні якості, прийоми теоретичних і практичних дій, належний 
рівень загальної культури – культури мови, зовнішності, культури поведі-
нки, фізичної та комунікативної культури. Кінцевий результат професійно-
го мислення вчителя фізичної культури – компетентне вирішення педаго-
гічних завдань і ситуацій різного ступеня складності. 

Вищі педагогічні навчальні заклади України ставлять за мету забез-
печення підготовки фахівців, здатних до постійного професійного само-
вдосконалення, особистісної і професійної реалізації творчого потенціалу, 
формування життєвої активності. З огляду на це актуальним завданням цих 
закладів є формування особистісної активності майбутнього вчителя, яка 
зумовлює прояв ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, є важливим 
засобом поліпшення і в той же час показником ефективності процесу про-
фесійної підготовки, оскільки стимулює розвиток професійної самостійно-
сті, творчий підхід до опанування змісту освіти, спонукає до самоосвіти, 
досягнення високих результатів у навчанні, а потім і в праці. 

В той же час, дослідженнями науковців доведено, що реальний рі-
вень фахівців з фізичної культури залишається низьким. Значна частина 
працюючих вчителів фізкультури мають невисокий рівень знань педагогі-
чної техніки, у них не сформовані такі важливі педагогічні здібності, як 
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перцептивні, конструктивні, гностичні, вони не вміють самостійно опра-
цьовувати спеціальну літературу, не володіють уміннями педагогічного 
аналізу та оцінювання. За результатами досліджень, випускники факульте-
тів заочного навчання педагогічних навчальних закладів мають низький 
рівень психолого-педагогічної підготовки, а 59 % опитаних вчителів семи 
областей України не можуть самостійно визначати зміст, засоби і форми 
фізичного виховання школярів [8, с. 5]. 

На думку Б.М. Шияна, сьогодні суттєвих змін вимагає саме концеп-
ція підготовки фахівців з фізичного виховання. Науковець вважає, що ви-
сокий рівень підготовки майбутніх учителів до фізичної культури учнів 
може бути досягнутий за умов: 

– наукового обґрунтування і впровадження у процес їхньої фахової 
підготовки теоретико-методичних елементів (знань, умінь, навичок), оріє-
нтованих на формування фізичної культури школярів; 

– переорієнтації системи фізичного виховання з консервативно-
нормативної моделі, що суперечить вимогам шкільної фізкультурної осві-
ти, на інноваційну педагогічну діяльність, складовими якої є конструктив-
ний, організаційний, комунікативний та дослідницький компонент. Норма-
тивна модель зводить діяльність вчителя до функціональної ролі і є несу-
місною з вимогами гуманізації школи, забезпеченням оптимальних умов 
для розвитку кожної дитини. Розумною альтернативою нормативній є до-
слідницька модель, згідно з якою центральною ланкою роботи вчителя є 
процес постійної модифікації програми діяльності відповідно до умов та 
особливостей групи дітей або окремої дитини; 

– оновлення змісту професійно-педагогічної підготовки вчителя фі-
зичного виховання на основі висвітлення технології планування навчаль-
но-виховного процесу з фізичного виховання. Це, в свою чергу, вимагає 
значного збагачення професійного арсеналу вчителя, вміння вільно ним 
користуватися, вдосконалювати його, гуманізації його професійної свідо-
мості та її переорієнтації на всебічне врахування природи дитини; 

– домінування у навчальному процесі творчих завдань, спрямова-
них на відтворення практичних дій учителя в нестандартних ситуаціях, що 
дозволить формувати професійні знання в майбутнього вчителя водночас 
на методологічному (мета, завдання), теоретичному (закони, принципи, 
форми діяльності і т. ін.), методичному (проектування навчального проце-
су) та технологічному (вирішення практичних завдань навчання і вихован-
ня у конкретних умовах) рівнях [8, с. 7–8]. 

Сучасні дослідження доводять, що особистість педагога визначає 
формування і особистість учня та студента – майбутніх професіоналів. 
Особистість вчителя і викладача впливає на формування самооцінки учня і 
студента, процеси їхньої само ідентифікації, самопізнання, становлення 
стосунків із навколишніми, вироблення життєвих змістів і планів, тобто на 
всі найважливіші процеси життєдіяльності, що визначають їхню особисту 
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й професійну долю. Тому педагог повинен бути зразком професійної пове-
дінки і діяльності. Адже він – це посередник, який забезпечує зустріч учня 
чи студента з його потенційними можливостями; це представник того сві-
ту, куди учень і студент ще мають увійти. Від того яким учень і студент 
побачить свого педагога, залежить те, що він буде думати про педагогічну 
діяльність [3]. Окрім того, вчитель і викладач мають бути наочним прикла-
дом етичної поведінки, ведення здорового способу життя, патріотичного 
ставлення до Батьківщини, любові до праці та дітей. 

На думку фахівців, серед сукупності базових професійних компетен-
тностей особливо рельєфно виступає інформаційно-дослідницька компете-
нтність, яку він визначає як уміння знаходити інформацію активно і само-
стійно обробляти її, узагальнювати, систематизувати, робити висновки, 
тощо з метою набуття предметно-специфічних знань, які дають змогу ви-
робляти, приймати, прогнозувати й реалізовувати оптимальні рішення в 
галузі фізкультурно-педагогічної діяльності; уміння проводити експериме-
нтальні дослідження в галузі педагогіки і психології фізкультури і спорту; 
працювати з культурною спадщиною з метою створення нової інформації. 

Формування здоров’язберігаючої компетентності – сукупність знань, 
умінь і навичок здорового способу життя, необхідних для ефективної здо-
ров’язберегаючої діяльності. Здоров’язберегаюча компетентність є інтег-
ральною, динамічною рисою особистості, що проявляється у здатності ор-
ганізувати й регулювати свою здоров’язберегаючу діяльність; адекватно 
оцінювати свою поведінку, а також вчинки й погляди навколишніх; збері-
гати та реалізувати власні здоров’язберегаючі позиції у різних, зокрема не-
сприятливих умовах, виходячи з особисто усвідомлених норм і принципів. 

Отже, важливою умовою професійної діяльності фахівця з фізичної 
культури є професійно-педагогічне мислення, комунікативні здібності, гу-
манні відносини між вчителем та учнем, що формують свідоме, ціннісне 
ставлення до свого здоров’я, сприяють залученню молоді до здорового 
способу життя та занять фізичною культурою. І добре, якщо педагог – це 
успішний професіонал. Тоді педагогічна діяльність вчителя, викладача уя-
вляється не тільки як служіння зовнішнім силам чи учню (студенту), але й 
як повноцінна життєва самореалізація, що дозволяє молодій людині вільно 
діяти, створювати кар’єру, успішно розвиватися. А формування здорової 
творчої особистості учня чи студента є найважливішим завданням, що має 
визначити напрямки освіти сьогодення та в наступні роки. 

Зміст кожного компонента розкривається через його складові компе-
тенції й інтегративні характеристики. 

У перспективі передбачається розробити навчально-методичні ком-
плекси для студентів вищих начальних закладів щодо формування функці-
онально-професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі фахової підготовки. 
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